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Pozvánka na jednání školské rady 
 
 
 
 
 
Jednání školské rady 
 
   Dovolte, abych Vás pozval na jednání školské rady při ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, 

El.Krásnohorské 2254, které se bude konat v úterý  22. 10. 2019 ve 14:00 v ředitelně školy. 

 

Program jednání 

 

1. Úvod 

2. Zahájeníškolního roku 2019/2020 (akce pro rodiče a žáky, adaptační kurz pro žáky 

6.ročníků, další připravované akce výchovně-preventivního charakteru) 

3. Informace ředitele o činnosti školy, práce školního asistenta 

4. Schválení výroční zprávy za školní rok 2018/2019 

5. Schválení nového Školního řádu 

6. Různé a diskuze  

 

 

Prosím o potvrzení účasti. Děkuji. 

 

Ve Frýdku-Místku dne 1. 10.2019                                                   Mgr.David Řeháček 

                                                                                                        Předseda školské rady 
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Prezenční listina 

 

Zasedání školské rady dne 22. 10. 2019. 

Přítomni: 

Mgr.David Řeháček……………………………………………………… 

 

Mgr.Ilona Doudová……………………………………………………… 

 

Bc.TaťánaMorysová …………………………………………………… 

 

Bc.Pavel Machala………………………………………………………… 

 

Ing.AlenaŠvrčková………………………………………………………. 

 

Pavel Gongol………………………………………………………………. 

 

PaedDr.Jaromír Horký ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání školské rady 22. 10. 2019. 
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Zápis: 

 Na říjnové zasedání Školské rady byl jako host přizván pan ředitel Jaromír Horký a 

představit se přišel i nový pan zástupce ředitele pro 2.stupeň pan Tomáš Mitura. 

 Školská rada projednala výroční zprávu školy za školní rok 2018/2019 a tuto zprávu 

schválila. Dle domluvy byly patřičné informace a další náležitosti ve výroční zprávě 

opraveny. 

 Schválen byl rovněž i nový Školní řád, na jehož úpravách a znění se Školská rada 

rovněž shodla a schválila jej. 

 Pan Pavel Gongol vznesl dotaz na pana náměstka Pavla Machalu: jak se bude řešit 

špatná dopravní situace u naší školy. Pan Machala přislíbil zpětnou vazbu po 

projednání na odboru dopravy města F-M. 

 Dále se probíral postup při řešení problémů s žáky naší školy a to zejména těch, 

jejichž bydliště spadá do vyloučených lokalit města F-M. Řešila se spolupráce 

s OSPOD a rovněž možné budoucí vytvoření vyrovnávacích tříd, které se momentálně 

řeší po legislativní stránce.   

 Projednáno bylo rovněž financování školního speciálního pedagoga, který by se měl 

stát součástí školního poradenského pracoviště a pan náměstek Pavel Machala 

upřesnil, jakým způsobem je možno zažádat magistrát města F-M o potřebné finance. 

 Rovněž byl zodpovězen dotaz pana Gongola, jaký je plán s naší školou do budoucna,    

a co všechno město financuje na školách ve F-M za aktivity. 

 Otevřená byla rovněž otázka speciální školy Naděje a její budoucnosti v prostorách 

5.ZŠ. 

 Projednávala se rovněž otázka budoucnosti naší školy vzhledem k dalšímu fungování 

pana ředitele Horkého, kterému bude končit příští rok funkční období. Zástupci 

magistrátu města F-M vysvětlili postup, kterým se bude rozhodovat. 

 Pan Řeháček se dotázal, zda se bude týkat rozdělování frýdeckomísteckých ZŠ a MŠ    

i naší školy, a co bychom v tomto případě mohli očekávat.  
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 Otevřena byla opět otázka řešení krizových situací na naší škole, které se většinou 

týkají žáků z vyloučených lokalit města F-M, jak do budoucna řešit jejich chování, 

špatnou pracovní morálku, agresivní chování, docházku do školy atd. 

 Do budoucna bychom na naší škole měli vyřešit problém s docházkou rodičů do školní 

družiny při vyzvedávání dětí, přezouvání a nutnost vstupovat do prostor školy. Jako 

řešení se jeví vybavit školu skříňkami namísto šatnových kójí, vybavení jednotlivých 

tříd školní družiny samostatnými videotelefony a dálkovým ovládáním zámku dveří 

do školních prostor. Než k těmto řešením dojde, pan ředitel přislíbil, že obstará 

službu, která by dohlížela na průběh vyzvedávání dětí ze školní družiny a byla rodičům 

nápomocna. 

 Předposledním bodem byla zpráva pana ředitele Horkého o činnosti na naší škole 

spojené s budováním a opravami prostor školy. 

 Posledním bodem jednání bylo seznámení Školské rady panem Řeháčkem o 

připravovaných akcích pro rodiče, žáky ale i pro širokou veřejnost. 

 


